REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr.
din 22 martie 2019
PROIECT
Cu privire la casarea unui mijloc fix
În temeiul art. 43, alin(1), lit. c), art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 al Legii
nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,
cu modificările ulterioare, art. 9 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.
500/1998 „ Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate,
raportate la mijloacele fixe”, cu modificările ulterioare, examinînd documentele și
nota informativă prezentate de către Direcția de învățămînt, Consiliul raional
DECIDE:
1. Se autorizează casarea mijlocului fix uzat, bunul imobil, construcție școala
sportivă, situată pe str. Cetatea Albă, 2, mun. Strășeni, număr cadastral
8001107.264.01, bun proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea, aflat în administrarea Direcției învăţământ:
Denumirea mijlocului fix Anul construcţiei
Construcție şcoala
1968
sportivă

Preţul ( lei)
769456,18

Rata uzurii
100%

2. Se împuternicește președintele raionului, M. Popa, să semneze Registrul actului
mijlocului fix care urmează a fi casat.
3. Direcţia înmvăţămînt va efectua modificările respective în evidenta contabilă,
despre bunului imobil casat, conform actelor normative în vigoare şi a actului de
casare.
4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei învăţământ (Iu. Certan).
5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
vicepreşedintelui raionului (I. Ursu).
6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al acelor
locale.
Preşedinte al şedinţei,

__________

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,

Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic
Vicepreședintele raionului
Direcția învățământ
Direcția economie, construcții și
politici investiționale

I. Malic
I. Ursu
I. Certan
N. Sîrbu

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la casarea unui mijloc fix ”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcţia învăţământ Străşeni.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea proiectului deciziei „Cu privire la casarea unui mijloc fix ”
are ca scop crearea condiţiilor mai bune pentru antrenarea elevilor şi tinerilor în
activităţi extracurriculare sportive şi întremării sănătăţii lor.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la casarea unui mijloc fixe ” prezintă un act legal
pentru casarea construcției demolate și scoaterea de la evidența contabilă.
4. Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi nu prevede abrogarea
altor decizii.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Proiectul deciziei a fost avizat de către vicepreședintele raionului, Direcţia
învăţământ, Serviciul juridic, secretarul consiliului raional. În scopul respectării
prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul
a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice a proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017, cu privire la actele normative, expertiza
anticorupţie a fost efectuată de autor. Proiectul nu conţine reglementări ce ar favoriza
corupţia.
VII. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de către Serviciul
juridic, subdiviziune a Consiliului raional, care a expertizat actul respectiv și a
constatat că corespunde ca structură, conţinut şi nu contravine legislației.
Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi
propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Şef al Direcţiei învăţământ Străşeni

Iulia CERTAN

